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Innledning 

Fruktbarhet er en viktig egenskap for norske melkeprodusenter. Det er en 

lavarvbar egenskap (Andersen-Ranberg, 2005) og mye av variasjonen er knyttet til 

miljø. Produsentene kan selv påvirke fruktbarheten i sin besetning, og det er stor 

variasjon i hvor stor grad produsentene lykkes med å få kyrne drektige. I en 

spørreundersøkelse gjort av Geno oppgir produsenter fruktbarhet som den 

viktigste og vanskeligste egenskapen (Larsgard og Refsdal, 2010). Vi har derfor 

sett på hva produsentene gjør i sin besetning i tilknytning til fruktbarhet, og om 

det finnes felles kriterier blant produsenter som lykkes med å få kalv i kua til rett 

tid. En slik tilnærming med produsenten i fokus er ikke utført tidligere, og det var 

derfor av interesse å undersøke dette. Målet er å identifisere suksesskriterier for å 

lykkes med fruktbarhet i besetningen. 

 

Materiale og metoder 

Denne oppgaven er basert på intervju av melkeprodusenter og data fra 

kukontrollen. Totalt 16 melkeprodusenter ble intervjuet, hvorav åtte hadde god 

fruktbarhet og åtte hadde dårlig fruktbarhet i besetningen. Det var ønskelig å se på 

over gjennomsnittlig store besetninger, da det er en økning i besetningsstørrelse på 

landsbasis.  

 

Intervju er en kvalitativ undersøkelse (Cassell og Symon, 2004), og formålet med 

å benytte denne metoden var å få frem produsentenes synspunkt og erfaringer. I et 

intervju er det fokus på åpne spørsmål, i forhold til en spørreundersøkelse der 

svaralternativene er gitt (Cassell og Symon, 2004). Produsentene har individuelle 

oppfatninger om hva som er viktig, og det var dette vi ønsket å få frem. I tillegg 

vil det i et intervju ofte dukke opp tema som ikke er tatt med på forhånd, men som 

kan ha interesse.   

 

FS-tallet er et mål på fruktbarhet i en besetning som inkluderer ikke-omløps % 

etter 60 dager, 0-3 dagers omløps %, antall dager fra kalving til siste inseminering, 

gjennomsnittlig antall utførte inseminasjoner per ku/kvige og utrangeringer på 

grunn av fruktbarhet (Refsdal, 1983).  

 



Intervjuene ble geografisk begrenset til områdene Østlandet og Rogaland. Deretter 

ble følgende kriterier satt for utplukk av besetninger: 

- FS-tall 

o God fruktbarhet: FS-tall > 70 

o Dårlig fruktbarhet: FS-tall < 40 

-  > 95 % seminandel i 2009 

- Kvote < 700 tonn i 2009 

- > 25 årskyr i 2009 

 

Ut fra disse kriteriene ble det plukket ut 16 tilfeldige produsenter som oppfylte 

kriteriene, åtte i hver gruppe. Produsentene fordelte seg på to i Akershus, fire i 

Østfold, fire i Rogaland og seks i Hedmark. Intervjuene foregikk i tidsrommet 

august 2010 til oktober 2010. Tabell 1 viser statistikk over gruppene. I samdriftene 

med lavt FS-tall var det kun en aktiv person involvert i melkeproduksjonen, mens 

samdriftene med høyt FS-tall var både aktive og passive samdrifter.  

 
Tabell 1. Gjennomsnittlige tall for melkeytelse og fruktbarhet for gruppene med høyt FS-

tall og lavt FS-tall i 2009 

 Høyt FS-tall Lavt FS-tall 

FS-tall 90 26 

Min. FS-tall 78 0 

Maks. FS-tall 115 38 

Årskyr 50 34,4 

Ytelse, kg per årsku 8003 7715 

Ikke-omløps % 60 dager 67,1 56,6 

Samdrifter 6 2 

 

En intervjuguide ble utarbeidet med fokus på viktige forhold knyttet til 

fruktbarhet. Guiden ble brukt på alle intervjuene, og inneholdt disse elementene:  

-  Generelt om produsenten og gården 

o årstall født, årstall overtatt eller kjøpt gården, utdanning, interesser, annen 

jobb ved siden av eller andre aktiviteter på gården, hvor mange 

produsenten diskuterer drifta med, hvis samdrift; hvor mange deltakere, 

hvordan samdrifta fungerer  

- Fruktbarhet  

o hvordan produsenten vet når kua skal insemineres, største utfordring i 

forhold til å få kalv i kua til rett tid, hva som er passelig kalvingsintervall, 

hva produsenten tror er viktig for å få kalv i kua til rett tid 

- Inseminasjon 

o hvordan samarbeid med inseminør/veterinær fungerer, brukes 

inseminøren til drektighetsundersøkelse, dobbeltinseminasjon eller 

veiledning 



-  Teknikk  

o løsdrift/båsfjøs, er alle dyr i en bygning, årstall bygningen ble tatt i bruk, 

robot  

- Fôring  

o hvordan melkekyr, sinkyr, kviger og kalver fôres, holdvurdering, hvordan 

sjekke at fôret er riktig, bruk av optifôr  

- Dyrehelse 

o sykdommer i besetningen, klauvhelse, klauvskjæring 

- Veiledning  

o hvilke veiledere produsenten bruker, fornøyd med veiledningen, ønsker 

mer/mindre  

 

Alle intervjuene ble tatt opp på båndopptaker og senere transkribert. Ved 

transkribering ble programmet HyperTranscribe (Researchware, 2010) brukt. 

Videre ble intervjuene analysert for å finne felles kriterier blant produsentene som 

lykkes med fruktbarhet. Etter hvert intervju noterte vi umiddelbare inntrykk. I 

tillegg ble det filmet på noen av intervjuene. Bakgrunnen for filmingen var at 

produsenten skulle vise hvordan brunstkontrollen ble utført. Der kyrne var ute på 

beite, viste det seg at filming ga lite informasjon. Det ble filmet i 13 av 

besetningene. 

 

Data fra kukontrollen ble sammenlignet med resultatene fra intervjuene, for å 

undersøke sammenhenger mellom registrerte data og produsentens egen 

oppfatning. Det ble sett på blant annet helse, fôring, kalvingsalder, ytelsesnivå og 

historikk.  

 

Resultater og diskusjon 

Utplukket av produsenter ser ut til å stemme, produsentene har selv visst hvilken 

gruppe de har tilhørt. Basert på foreløpige inntrykk etter å ha gjennomført 

intervjuene ser det ut til at noen faktorer går igjen hos produsentene som lykkes 

med å få kalv i kua til rett tid. Disse faktorene er: 

- Produsentene har mange å diskutere drifta med, stort nettverk. Som en av 

produsentene fortalte; ”Vi har en klubb på 12-13 personer som møtes to 

ganger i året, men vi prater mye på telefon med hverandre”. 

- God struktur i hverdagen, og god oversikt over besetningen. Som en av 

produsentene uttrykte seg: ”Det er noe med å prøve å få full oversikt”.  

- Opptatt av å tilegne seg ny kunnskap. 

- Melkeproduksjonen er den viktigste aktiviteten på gården. Produsenten har 

ikke arbeid utenom gården. ”Det er viktig å bruke tid i fjøset, og kutte ut 

deltidsjobben” mente en av produsentene. 

- Produsenten er veldig interessert i ku. 

 



Flere nevnte at å gå mye i fjøset var viktig for å oppdage brunst, og flere gikk flere 

runder per dag hvor de kun så etter brunst. Dette gjaldt begge gruppene. Sitat fra 

et intervju bekrefter dette: ”Å gå mange runder er viktig, men man må se etter 

brunst og bruke god tid”. Andre viktige faktorer som ble nevnt på tvers av 

gruppene var lys og riktig fôring. Som en av produsentene uttrykte det: ”Grovfôr 

er helt avgjørende for å få kua i brunst og å få skikkelige melkemengder”. De 

mente det var viktig at kyrne hadde en normal døgnrytme med nok lys, spesielt 

om vinteren. Godt surfôr var viktig for flere, men ikke alle tok grovfôrprøver. 

Mineraltilskudd var også en faktor som en del av produsentene nevnte når de fikk 

spørsmål om hva det viktigste de gjorde for å lykkes med fruktbarhet var. Som en 

av produsentene formulerte seg: ”Mineraler er viktig for brunst. Er det noen som 

sliter med brunst og ikke får kalv i kua må de først gi mineraler for å bli bedre”. 

 

En viktig forskjell mellom gruppene var ambisjonsnivået. En del var relativt 

fornøyd med fruktbarhetssituasjonen, selv i gruppa med lavt FS-tall.  I gruppa med 

høyt FS-tall hadde de fleste ambisjoner og mål om å forbedre seg, som en 

produsent uttrykte seg: ”Å ha kontakt med fagmiljøet er nyttig. Vi føler vi ligger 

helt i fremste rekke når vi stadig er med på undersøkelser, i tillegg blir det mer 

interessant å drive melkeproduksjon”. Det var forskjell i hvordan produsentene 

forklarte og løste problemene de hadde, om problemene skyldtes årsaker de kunne 

påvirke selv eller som lå utenfor deres kontroll. Hos de med høyt FS-tall ser det ut 

til at flere mener årsakene er interne, og at de selv kan gjøre noe med problemet. 

De er opptatt av forebyggende arbeid, i stedet for å vente til et problem oppstår.  

 

Takk  

Takk til melkeprodusentene som har deltatt, TINE for tilgang til å bruke data fra 

Kukontrollen og Geno og VRI-Rogaland for økonomisk støtte. 

 

Referanser  

Andersen-Ranberg, I. M., 2005. Genetics of Dairy Cow Fertility. Universitetet for miljø- og 

biovitenskap. Dr. Scientiarum Thesis 2005:5. ISBN 82-575-0640-0 

 

Cassell, C. og Symon, G., 2004. Essential Guide to Qualitative Methods in Organizational 

Research. London, Sage Publications 

 

Larsgard, A.G. og Refsdal, A.O., 2010. Hva er vanskeligst med fruktbarheten? Buskap 2, 

56-57 

 
Researchware, 2010. HyperTRANSCRIBE. http://www.researchware.com/products   

(23.8.2010). 

 

Refsdal, A.O., 1983. FS-tallet. Nytt fruktbarhetsmål på årsutskriften. Buskap og avdrått 1, 

12-14 

http://www.researchware.com/products%20%20(23.8.2010
http://www.researchware.com/products%20%20(23.8.2010

